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3651. Des morgens een pronker,
Over dag een jonker.

3652. Een zieke morgen maakt een gezonde tlag.
3653. Mistige morgen, schone dag.
3654. Morgenrood, water in de sloot.
3655. Als de muggen dansen gaan,

Dan is 't met regenen gedaan.
3656. Als de muggen in januari dansen, wordt de boer een bcdelaar.

Al te warm weder in januari geeft een slecht jaar.
3657. Blazen de muggen in februari alarm, houdt in maart de oren

warm.
3658. Kruipen de muizen diep in de grond,

Zo maken zij een strenge winter kond,
3659. Als de nachten lengen,

Begint de hitte te strengen.
3660. Voor nachtvorst zijt ge niet beschermd,

Totdat Servatius t) zich ontfermt.
3661, Brengt het naiaar helder weer,

't Zal des winters storrnen op het meer,
3662. Nevels in Sint Maartensnacht, brengen winters kort en zacht"
3663. Slaat des avonds zware nevel neer,

Dan brengt allicht de morgen helder weer.
3664. Vcel nevel in de herlst, yeel sneeuw in de winter.
3665. Al wat komt vô6r nieuwjaarsdag

en is nog geen winterslag.
3666. Draagt nieuwsjaarsmaand een sneeuwwit kleed, dan is de zomer

zeker heet.
Nieuwiaarsnacht schoon en klaar beduidt een vruchtbaar jaar.
Noordoostenwlnd met snee,
Zuidrvestenwind in zee.
Veel noten, harde winter.
Als tt in november 's morgens broeit,
Wis dat de storm des avonds loeit.
Brengt oktober veel vorst en wind,
Zo ziin ianuari en februari zeer mild.

36?2. Brengt oktober vorst en sneeuw, men hoort des rvinters klaagge-
schreeuw.

3673. Een koude oktober, een zachte nieuwiaarsmaand.
3674. F,en warme oktober, een koude februari.
3675. Is oktober warm en fijn,

't Zal een scherpe winter zijn ;
Maar is hij nat en koel,tt fs van tn zachte winter tt voorgevoel.

3676. Oktober met groene blaan,
Duidt een strenge wint€r aan.

367?. Warme oktobordagen,
Februari vlagen.

3678. Onweer in mei, is een wuchtbaar getii.
3679. Op Sint Augustijn ')

Zullen de onweers over zijn.
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3680. De oogst geschoren,
De winter geboren.

3681. Zo d'eerste week van Oogst is heet,
Dan stâât een lange winter gereed.

3682. Als 't regent uit het oosten,
Regent het zonder vertroosten.

3683. De padden wijzen regen âân,
Zijn ze des avonds op de baan.

3684, .Pancraas, Servaas en Bonifaas t),
Zij geven vorst en ijs, helaas !

3685. Pasen in Meert,
Is alles verkeerd.

3686. Is Sinte Paulus ') klaar,
Wacht dan een heel goed jaar.

3687. Als de eerste peer komt met Sint Margriet, dan men overal
de oogst beginnen ziet.

3688. Als Sint Philippus s) regert,
Is de oogst gezegenrl.

3689. Op Sint Pietersbanden o)

Trekken de ooivaars naar andere landen.
3690. Sint Pieter helder en klaar,

Is een goed iemenjaar.
3691. Sint Pieter 6) maakt de brug (vorst) of hij breekt ze.
3692, Sint Pieters Stoeltje ") koûd,

Wordt veertien dagen oud.
3693. Natte Pinksteren, vette Kerstmis.
3694. Natte poten, nooit eieren.

Kippen die in slijk en modder moeten rondlopen, leggen
niet.

3695. Regen in februari is mest op de akker.
3696. Regen met Sint Denljs ')

Voorspelt natte winter en weinig ijs.
3697. Regen met Sint Margriet, geeft zes weken boerenverdriet.
3698. Regen na acht uren

Zal de hele dag niet duren.
3699. Regen op Sint Medaar, zes weken te voor of zes weken er nâar.
3700. Sint Laurens hangt de regen op de haag.
3701. Regenboog in de morgen,

Kunt gij tegen regen gaân zorgen.
3702. Regenboog tegen nacht

Is water in de gracht.
3703. Geen rijmken na Servatius,

Geen vlokken na Bonlfatius.
3704. Zoveel ringen om de maan,

Zoveel dagen kan 't nog gaan.
3705. Die zijn roet ') één jaar laat staan,

Kan zeven iaar uit wieden gaan.

3667.
3668.

3669.
3670.

3671.

l) St.Savatius : 13 mei, - 2) St. Augustinus : 2Saugustus.

1) De zgn. ijsheiligen : 12, 13 en 14 nrei. - 2) ,St. Paulus'
Ilekering : 25 Januari. - 3) lst. Philippus : I mei. -4) St, Pietersbanden : 1 augustus. - 5) St, Peter : 22 februari,

- 6) St. Pieterq Stoel te Rome : 18 jmuari. 
- 7) S1. Denys: I oLtober. - 8) Onkruid.
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